
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Podstawy pedagogiki 

Nazwa w języku angielskim:   Basics of pedagogy 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Historia 

Jednostka realizująca:   Instytut Pedagogiki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Pierwszego stopnia 

Rok studiów:   2 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Alicja Antas-Jaszczuk 

Założenia i cele przedmiotu: 

 1. Zaznajomienie ze współczesnymi problemami 
pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień z zakresu teorii wychowania 
2. Kształtowanie kompetencji zawodowych 
studentów w zakresie planowania, realizowania 
i ewaluacji działań wychowawczych jako 
przygotowanie do zawodu nauczyciela; 
4. Wdrażanie do samokształcenia i doskonalenia 
umiejętności pedagogicznych. 
5. Poznanie przez studentów podstaw wiedzy 
pozwalających zrozumieć obecny system 
wychowania; 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

HSN_W01 
Posiada wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i 
społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń 

 

HSN_W02 
Posiada wiedzę na temat wychowania i kształcenia, w tym ich 
filozoficznych, społeczno-kulturowych, psychologicznych, biologicznych i 
medycznych podstaw 

 

HSN_W03 Posiada wiedzę na temat współczesnych teorii dotyczących wychowania, 
uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów 

 

HSN_W04 Posiada wiedzę na temat głównych środowisk wychowawczych, ich 
specyfiki i procesów w nich zachodzących 

 

HSN_W05 
Posiada wiedzę na temat struktury i funkcji systemu edukacji – celów, 
podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, 
wychowawczych i opiekuńczych 

 

HSN_W06 

Posiada wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, 
uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji (np. 
instruktorów harcerskich) oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży 
w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych 

 

HSN_W07 posiada wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i 
awansu zawodowego 

 



 UMIEJĘTNOŚCI  

HSN_U01 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej 
działalności  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

HSN_K01 

Jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań 
pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania 
wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się 
wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań 
zawodowych wynikających z roli nauczyciela 

 

HSN_K02 Jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na 
rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły  

Forma i typy zajęć:  WYKŁADY 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

brak 

Treści modułu kształcenia: 
 
1. Podstawy pedagogiki –przedmiot, subdyscypliny, podstawowe pojęcia. Pedagogika w systemie nauk 
humanistycznych 
2. Systemy pedagogiczne.  
3. Cele kształcenia ogólnego i zawodowego, cele wychowania.  
4. Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiki. Podstawowe pojęcia wychowania (wychowanie, 
socjalizacja, inkulturacja, opieka); klasyfikacja definicji wychowania, cechy wychowania, cele wychowania; 
5. Wartości w wychowaniu – klasyfikacja 
6. Poznanie środowiska ucznia jako warunek efektywnych oddziaływań wychowawczych. 
7. Metody wychowania (kryteria, klasyfikacja, dobór) Metody i techniki oddziaływań wychowawczych: kary 
i nagrody w wychowaniu, metody zadaniowe i osobistego przykładu 
8. Środowiska wychowawcze i ich wpływ na jednostkę: Środowisko rodzinne: funkcje rodziny, 
styl wychowania w rodzinie , postawy rodzicielskie i ich wpływ na jednostkę; 
9. Grupy rówieśnicze i ich oddziaływanie na jednostkę, klasa szkolna jako specyficzna grupa społeczna 
10. Planowanie pracy wychowawczej nauczyciela – zadania, kierunki oddziaływań.  
11. Niepowodzenia szkolne – zakres oddziaływań wychowawczych. 
12. Nauczyciel- rola, zadania, kompetencje. 
13. Praca wychowawcy klasowego. 
14. Współpraca z rodzicami. 
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Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

wykład konwencjonalny i multimedialny, dyskusja 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 



Ocena z egzaminu wystawiona na podstawie ustnej odpowiedzi na 3 pytania. 

Prawidłowa odpowiedź na 3 pytania – ocena bardzo dobra 

Prawidłowa odpowiedź na 2 pytania – ocena dobra 

Prawidłowa odpowiedź na 1 pytanie – ocena dostateczna 

Forma i warunki zaliczenia: 
Egzamin ustny 

Bilans punktów ECTS*: 
Na studiach stacjonarnych 
Wykład – 45 godz. 
Konsultacje – 5 godz. 
Praca samodzielna studenta związana z 
przygotowaniem do egzaminu – 15 godz.  
Studiowanie literatury - 10 
Łącznie – 75 godz.  
Liczba punktów ECTS – 3 

Na studiach stacjonarnych 
Wykład – 45 godz. 
Konsultacje – 5 godz. 
Praca samodzielna studenta związana z 
przygotowaniem do egzaminu – 15 godz.  
Studiowanie literatury - 10 
Łącznie – 75 godz.  
Liczba punktów ECTS – 3 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 


